Update 25-03-2020
DL30SHZ.
Het ortsverband Suedharz, X13, van de DARC bestaat 30 jaar.
Het clubstation DL0SHZ is tot eind 2020 te werken als DL30SHZ, met sonder-dok: 30SHZ in ssb, cw,
digi en fm.
Alle qsl wordt via het bureau beantwoord na beëindiging van de activiteiten, qsl via: DL0SHZ.
S500E.
Leden van de radioclub Cerko in Slovenie zijn het gehele jaar 2020 actief met deze speciale
roepnaam.
Met het station S50E, in JN76ad zijn tot dusver een half miljoen qso,s gemaakt.
De speciale qsl-kaart wordt begin 2021 via het bureau verzonden, de manager is Miran Vonica, S50O.
PI30COM.
Dit jaar viert de Contestgroep Oude Maas, PI4COM, het feit dat men 30 jaar lang actief is als officiële
radioclub.
Tijdens dit jaar 2020 zal PI30COM worden gebruikt tijdens verscheidene contesten om dit te vieren,
qsl via: PA1AW.
DL0MCM.
Dit is het amateurradiostation aan boord van het voormalig operationele schip M/V
,,Dresden”/DAVD behorende tot de ,,Frieden”categorie.
Ze ligt afgemeerd in de rivier de Warnow in Rostock.Schmarl met de naam Tradionsschiff Type
Dresden.
DL0MCM wordt gebruikt door leden van ,,Seefunk FX intern”-groep MARCOM, de organisatie van
maritieme radio-officieren in Duitsland.
Dit zijn allemaal radio-officieren uit de voormalige handels- en visserijvloot van de DDR.
De operators gebruiken het sonder-dok ,,MCM”,qsl via: DL6KWN dok: V07.
OL700CO.
700 jaar geleden wordt voor het eerst schriftelijk vermeld over de stad Bobruska.
Naast OL700CO zijn ook OL700DKA en OL700LTV daarom tot eind dit jaar actief om dit te herdenken,
qsl via clublog.
De qsl-kaarten worden begin 2021 via het bureau verstuurd, niet eerder.
73, Marten PA3BNT.
Update 18-03-2020
T30T.
De dx-peditie naar Tawara, West Kiribati, welke zou worden gehouden van 18 maart tot 2 april dit
jaar is vanwege de uitbraak
van het coronavirus uitgesteld, waarschijnlijk naar oktober 2020, afhankelijk van de covid-19 situatie
dan.
SN800WL.
De Poolse stad Wlodowice bestaat 800 jaar.
Ter gelegenheid hiervan is SN800WL het gehele jaar 2020 qrv.
ZS95SARL.
De South African Radio Relay League is opgericht in mei 1925.

Na de tweede wereldoorlog werd de naam veranderd naar South African Radio League.
ZS95SARL is gedurende het gehele jaar 2020 actief op hf, vhf, uhf en hoger.
Gary, ZS6YI, gebruikt de call op de QO-100 satelliet.
DA0TOR.
Elbe Day, op 25 april 1945 werd op de verwoeste Elbebrug een historische foto genomen.
Daarmee werd de ontmoeting van de Amerikaanse en Sovjet troepen vastgelegd.
Inmiddels is dit 75 jaar geleden en om dit te herdenken is het station DA0TOR tot en met
30 mei 2020 actief met sonder-dok: ELBE 75, qsl via het bureau.
VFDB.
Dit is das Verbandes der Funkamateure in Telekommunikation und Post van de Duitse Bundespost.
2020 wordt voor hun een geweldig groot jaar, want het 70 jarig bestaan wordt geviert met
het activeren van 5 speciale roepnamen namelijk:
DB0DBP, DF0DBP, DK0DBP, DL0DBP en DQ0Z.
Bepaalde VFDB-stations geven dan het sonder-dok: VFDB70.
73, Marten PA3BNT.
Update 13-03-2020
DM19ERZ.
De lokale club Aue-Schwarzenburg van de DARC is tot 9 september 2020 qrv met deze roepnaam en
sonder-dok: ERZ19.
4A15DXXE.
De DXXE-groep bestaat 15 jaar en is tot eind dit jaar qrv met deze roepnaam.
Paul Verdecie, CO8ZZ, is in dezelfde periode actief als T40DXXE en vanuit Spanje gaat Salva Moreno,
EA5BB, werken als AO15DXXE van 1 tot 15 april 2020.
In dezelfde periode is Juan J. Hidalgo, EA8RM, qrv als: AO15DXXE/8.
Thierry Fricot, F4GVO, zal ook in dezelfde periode zijn te werken als: TM15DXXE.
YU70HFG.
De Radioclub ,,NICOLA TESLA”, YU1HFG uit Leskovac viert het 70 jarig bestaan en gebruikt tot eind
2020 deze speciale roepnaam.
De Radioclub NICOLA TESLA werd opgericht op 12 oktober 1950 door enthousiastelingen en fans van
de radiotechnologie.
Gedurende haar bestaan trainde de groep een groot aantal radio-operators, maakte
honderdduizenden verbindingen
en is houder van de gouden plaquette ,,NICOLA TESLA”.
Nicola Tesla was een der grote uitvinders op het gebied van de elektrotechniek, zoals de Tesla
hoogspanningstrafo.
Dat we nu allemaal zijn aangasloten op een wisselspanningnet en geen gelijkspanningnet hebben,
zoals Edison wilde,
hebben we te danken aan Nicola Tesla. Qsl voor YU70HFG naar: YU1HFG.
HB40HC.
The Helvetia Telegraphy Club, [HTC] viert dit jaar het veertigjarig bestaan.
Gedurende alle twaalf maanden dit jaar worden speciale type van on-air projecten gesteund welke
HB Open CW Activity
[HB-OCWA] worden genoemd door de club [ zie : HB-OCWA.CH].

HF90TPCF.
De radiovereniging PZK uit Polen bestaat dit jaar 90 jaar.
Tot eind 2020 zijn daarom de volgende stations qrv:
HF90TPAR, HF90TPBB, HF90TPBF, HF90TPBG, HF90TPCF, HF90TPCG, HF90LKK, HF90PZK, 3Z90PZK en
SN90PZK.
Qsl via bureau OT-15 naar SP7PZK.
Update 04-03-2020
OE25.
Oostenrijk is 25 jaar lang lid van de Europese Unie.
Een aantal radiozendamateurs zijn het gehele jaar 2020 actief met de speciale prefix OE25, dit zijn:
OE25AVD, OE25BKC, OE25DMT, OE25JML, OE25JWC, OE25LKG, OE25OLD,
OE25RBO, OE25TWB, OE25XCI, OE25XFG, OE25XKJ, OE25XKO, OE25XO, OE25XRG en OE25XXW, qsl
via bureau naar OE3BKC.
GB200FN.
Florence Nightingale werd 200 jaar geleden geboren.
Vanaf 7 januari dit jaar herinnert de speciale roepnaam GB200FN aan dit feit en het station zal op
verschillende tijden dit jaar actief zijn.
De operator is John Wakefield, M0XIG, en werkt vanuit Wellow.
Florence Nightingale was een uitzonderlijke vrouw.
Ze werd wereldberoemd doordat zij als verpleegster soldaten verzorgde tijdens de krimoorlog [1853
tot 1856].
Voorafgaand aan deze oorlog wenste ze de opleiding tot verpleegster naar een hoger niveau te tillen
en na de krimoorlog
zette zij zich in voor onderwijs aan vrouwen en educatie over hygiene en sanitaire voorzieningen.
DQ750KL.
In 2020 viert Rostock het bestaan van 750 jaar van de Abdij van het Heilig Kruis en het 30 jarig
bestaan van de Hanse-Sail Rostock.
DQ750KL is qrv tot eind 2020 door leden van de Radioclub Warnemunde.
Gedurende de activiteiten van DQ750KL gebruikt men twee keer een verschillende sonder-dok,
750KL voor de viering van dit 750 jarig jubileum van 1 januari tot 31 juli 2020 en van 1 september tot
31 december 2020.
30HSR is in gebruik tijdens Hanse Sail Rostock van 1 tot 31 augustus 2020.
Eind september wordt begonnen met de druk van de qsl-kaarten om deze vervolgens te verzenden
via het bureau.
VE2SPEED.
In verband met de Grand Prix de Montreal is dit station qrv van 6 tot 30 juni 2020 , de operator is
VE2JCW bron: RAC.
DM50LEO.
Het ortsverband Leonberg P24 van de DARC bestaat 50 jaar, men is dit jaar actief met de speciale
roepnaam DM50LEO en sonder-dok 50P24, qsl via bureau.
73, Marten PA3BNT.
Update 28-02-2020
R100FA.

100 jaar geleden werd de bekende Russische schrijver Fjador Aleksandrovitj Abramov in Verkola
geboren.
Om dit te herdenken is het station R100FA qrv tot en met 25 maart 2020, qsl via: RN1ON.
GB3WES.
Het zestigmeterbaken GB3WES op 5.290 MHz in Westmorland [IO84qn] wordt op 11 maart 2020
uitgeschakeld omdat haar
,, Notice of Variation” [NOV] is verlopen, nadat het op 30 oktober 2004 in de lucht kwam.
Tot dusver was het een van de drie Britse propagatie-onderzoeksbakens in de zestigmeterband.
Het baken GB3RAL in Oxfordshire was inmiddels al uitgeschakeld.
Na de uitschakeling van GB3WES blijft alleen GB3ORK op de Orkneyeilanden over.
Bron: DARC naar een artikel op de website van de ARRL.
Update 22-02-2020
OZ80.
Op 16 april 2020 wordt koningin Margrethe 2 van Denemarken 80 jaar.
Vanuit Denemarken zijn OZ80HM en vanuit Groenland OX80HM die dag qrv, qsl via:OZ1ACB of oqrs,
bron: RAC.
CF3A.
75 jaar geleden eindigde de tweede wereldoorlog.
Het station CF3A is hierom qrv van 6 maart tot 4 mei 2020, de operator is VA3RVK, bron: RAC.
VC2A.
Van 28 maart tot 31 mei 2020 is VE2EKA tijdens de CQ WW DX en WPX CW contesten te werken als
VC2A, bron: RAC.
VC3N.
Tijdens de CQ WW WPX CW contest op 30 en 31 mei 2020 is VE3ABN te werken als VC3N, bron: RAC.
VI3RA.
In het weekend van 14 en 15 maart 2020 zijn leden van de Shepparton and District Amateur Radio
Club [SADARC] in Australie qrv als VI3RA [Radio Australia].
Hun transceivers zijn dan verbonden met de gordijn- en rombicantennes van het station Radio
Australia in Shepparton.
Radio Australia stopte met uitzenden vanuit Shepparton in 2017.
VI3RA is qrv op 40, 30, 20, 17 en 15 meter.
Het zendvermogen van 400 watt staat in geen verhouding tot de 100 kilowatt van de zenders van
Radio Australia, maar men rekent op goede communicatieresultaten.
De verwachting is een winst van 15 dB op de lage banden en minimaal 20 dB op 15 meter. Bron:
ARRL.
W8S.
De voorgenomen dx-peditie naar Swans Island in de Pacific, welke zou plaats vinden halverwege
maart is uitgesteld in verband met de uitbraak van het coronavirus.
Voor niet- ingezetenen van Amerikaans Samoa, waar Swans Island onder valt, is het alleen mogelijk
om het eiland te bereiken na een periode van 14 dagen quarantaine op Hawai.
Hoewel het voor iedereen een teleurstelling is, wordt de dx-peditie niet afgeblazen, maar uitgesteld
voor later in dit jaar, bron: ARRL.
OE1970WWL

50 jaar geleden slaagde Wolfgang voor het examen radiozendamateur en kreeg de call: OE5WWL.
Hij viert dit nu als: OE1970WWL, qsl via: OE1WWL.
73’ Marten PA3BNT.

